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﷽ 

 املكدم٘
 احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.

 أمو سمعد

اًمذي  شمـووًمً ومقفوأهؿ أدوار اًمتنميع ًمؾػؼف اإلؾمالمل يا وؾمفؾخمتٍمة ضمدً   ومفذه كبذة

هبو شمبٍمة اًمطوًمى ًمؾعؾقم  تىمصد ،ذم اًمدكقو واآلظمرة هتوضموء خلػم اإلكسوكقي وؾمعود

احلديٌ  ويمذًمؽ اعموضقي، رصقعاًمنمقمقي قمومي وقمؾؿ اًمػؼف ظموصي سمتوريخ اًمتنميع قمؼم اًم

قمـ مجع اًمؼرآن اًمبؽري واًمعثامين، ويمقػ ُدوكً اًمسـي، وكشلة اعمذاهى األرسمعي، وؾمبى 

قمؾقفو مصودر اًمػؼف اعمتػؼ دصمً ومقف قمـ يمام حت ،اكتشورهو مع شمرمجي خمتٍمة ألصحوهبو

  وؾمؿقتفو: واعمختؾػ ومقفو،

 » تارٓخ التغزٓع اإلصالمٕ »

وأن شمؼرأ ذم اعمسجد واعمدارس  ودرؾمفو أرضمق اًمـػع ًمؽؾ  مـ ىمرأهو وقمؿؾ هبو هللوا

. إكف ؾمؿقع ىمريى  جمقى واًمبققت، وأن شمؽقن ؾمبًبو ذم كجويت وأهكم ومشوخيل مـ اًمـور

 اًمدقموء.

 يمتبف        

 د.ٍغاو الهامل حامد مْصٙ الغافعٕ األسٍزٖ
 ٍـ 1440ربٔع األّل  12لٔل٘ الجالثاٛ، 

 العباصٔ٘  -الكاٍزٗ  - مصز
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 -فصل متَٔدٖ-
 ﴾التغزٓع اإلصالمٕ تارٓخ﴿

 اًمتنميع ذم اًمؾغي: سمعـك اًمطريؼي اعمستؼقؿي. 

 ﴿ ىمول شمعومم:                ﴾[ : 88اجلوصمقي] . 

 اًمعرب : ذقمً اإلسمؾ أي وردت اعموء. شمؼقلمـ مقرد اعموء اجلوري، ملظمقذ أو 

 اإلصالمٕ :   تغزٓعمعيٙ تارٓخ ال 

 عصقر . اًمؾمالمل ذم قمٍم اًمرؾموًمي ومو سمعده مـ ذم شموريخ اًمػؼف اإل قمؾؿ يبحٌهق 

 : ٕواًمؼقوس . اإلمجوعاًمؼرآن واًمسـي و مصادر التغزٓع اإلصالم 

  :إن اًمتنميع اإلؾمالمل رسموين يعطل اإلكسون اًمعؾقم  احلاج٘ إىل التغزٓع

سمؿػرده ًمذًمؽ السمد  وومال يستطقع اإلكسون أن حيق ،اًمبنمواعمعورف اًمتل شمـظؿ اًمعالىمي سملم 

 ذم طمقوشمف مع اجلامقمي. ًمف مـ كظوم يسػم قمؾقف

 ٕدلاالت الفكُ اإلصالم: 
 ( احلٍ-اًمصقم-اًمزيموة-) اًمصالةوهل قمبودات  .8

 األطمقال اًمشخصقي( –معومالت )موًمبي  .2

 احلدود(-اًمعؼقسموت )اًمؼصوص .3

  :ٕمً خصاٜص التغزٓع اإلصالم 

 أكف شمنميع إهلل يؼقم قمغم اًمقطمل. .8

 أكف شمنميع ؿمومؾ. .2
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 أكف شمنميع ًمف رىموسمي ضمؾقي )اًمؼؾى(. .3

 أكف شمنميع إهلل حيؼؼ اًمعداًمي واعمسووة سملم اًمـوس. .4

 اإلصالمٕ :  تغزٓعأدّار تارٓخ ال 

 .   (قمٍم اًمرؾموًمي)قمٍم اًمـبقة  .8

 هـ ( .  44 إمم هـ88)مـ قموم قمٍم اخلؾػوء اًمراؿمديـ  .2

 صغور اًمصحوسمي ويمبور اًمتوسمعلم إمم أوائؾ اًمؼرن اًمثوين اهلجري .  ٍمقم .3

 مـ اًمؼرن اًمثوين إمم هنويي اًمؼرن اًمراسمع اهلجري .قمٍم األئؿي اعمجتفديـ ،  .4

 هـ ( .   656مـ اًمؼرن اًمراسمع اهلجري إمم ؾمؼقط سمغداد إمم اًمؼرن اًمسوسمع )  .5

 هـ (  إمم وىمتـو احلورض .  656مـ ؾمؼقط سمغداد )  .6

 ه آخز  : ٔتكض 

                     قمٍم اًمـبقة .                                      .8

                                          . اخلؾػوء اًمراؿمديـقمٍم  .2

   . (ـيقمٍم األئؿي اعمجتفد)قمٍم ازدهور اًمػؼف  .3

 قمٍم اجلؿقد واًمتؼؾقد .     .4

 اًمتؼـلم .  فمفقر .5

 اعمجومع اًمػؼفقي .  فمفقر .6

   : ٘تارٓخ تطْر األسمي 
 ىمبؾ اًمبعثي أو ىمبؾ قمٍم اًمـبقة .  : اعمدة مفام ـموًمً ىمبؾ اإلؾمالم شمسؿك .8
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ِـّ األرسمعلم يسؿكملسو هيلع هللا ىلص ًمرؾمقل مقالد امـ سمدايي  .2  ىمبؾ اًمبعثي .  : إمم ؾم

 يسؿك : سمعد اًمبعثي . ألرسمعلماؾمـ  مـملسو هيلع هللا ىلص قمؿر اًمـبل  .3

 .قموًمو (53 -44اًمعفد اعمؽل مـ قمؿره اًمنميػ ) .4

 .قموًمو 23. مدة اًمدقمقة اعمحؿديي: (63 -53اًمعفد اعمدين مـ ) .5

 . ( اخلالومي اًمراؿمدة )  قمفد  هـ  ( يسؿك : 44هـ  ( إمم ؾمـي )  88مـ ؾمـي )  .6

اًمسـي احلوديي  مـملسو هيلع هللا ىلص سمعد ووموة رؾمقل اهلل  اخلالومي ؾمقدكو أسمق سمؽر اًمصديؼ  شمقمم .7

 .  اعمـقرة مـ اهلجرة ، ويمون مؼر طمؽؿف ذم اعمديـي ةإمم اًمسـي اًمثوًمثي قمنم ةقمنم

ـ وهق أول مـ ًمؼى سملمػم اعمممـلم ـ إمم  قمؿر سمـ اخلطوب  وشمقمم سمعده ؾمقدكو .8

 .  اعمـقرة آظمر يقم ذم اًمسـي اًمثوًمثي واًمعنميـ مـ اهلجرة ، ومؼر طمؽؿف يمون ذم اعمديـي 

سـي اخلومسي اًممـ سمدايي اًمسـي اًمراسمعي واًمعنميـ إمم  ؾمقدكو قمثامن سمعده شمقمم و .9

 .اعمـقرة واًمثالصملم مـ اهلجرة ، ومؼر طمؽؿف ذم اعمديـي 

سـي اًممـ اًمسـي اخلومسي واًمثالصملم إمم ـ يمرم اهلل وضمفف ـ قمكم ؾمقدكو  سمعده شمقممصمؿ  .84

 رسمعلم مـ اهلجرة ، ويمون مؼر طمؽؿف سمدايي ذم اعمديـي صمؿ اكتؼؾ إمم اًمؽقومي  . األ

هـ  / قموم  48) ؾمـي  ؾمتي أؿمفرعمدة cاسمـف احلسـ  شمقمم سمعد مؼتؾ ؾمقدكو قمكم  .88

 اجلامقمي ( واكتفً سمف قمٍم اخلالومي اًمراؿمدة .  

هـ ( يسؿك سمعٍم اًمدوًمي األمقيي ) كسبي إمم  832هـ ( إمم ؾمـي )  48مـ ؾمـي )   .82

، وضمعؾً مؼر طمؽؿفو   معوويي سمـ أيب ؾمػقون سمـ طمرب سمـ أمقي و وهقأول ظمؾقػي ومقف

 هـ (  .   64نميـ ؾمـي ، شمقرم ؾمـي ) مدة طمؽؿف قم ، ويمون(اًمشوم  )قمـد أكصوره ذم دمشؼ 
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ي إمم أن قهـ  ( وفمؾً اخلالومي اًمعبوؾم 832ضموءت اًمدوًمي اًمعبوؾمقي مـ ؾمـي )   .83

 هـ  ( قمغم يد اًمتتور ) ضمـؽقز ظمون ( .  656ؾمؼطً ؾمـي ) 

 845ت اًمدوًمي اًمعبوؾمقي مديـي يمؼمى ؾمؿقً سمبغداد ، سمدأ إكشوؤهو مـ ؾمـي ) لأكشوىمد 

هـ  ( ، ويمون ذًمؽ ذم قمفد اخلؾقػي اًمثوين ) أسمق ضمعػر  849ؾمـي )  اًمبـوءهـ( واكتفك 

 اعمـصقر(.

ذم مٍم اؾماًم  هـ  656ومي اًمعبوؾمقي سمعد ؾمؼقـمفو ذم سمغداد ؾمـي صمؿ صورت اخلال  .84

 ويمون حيؽؿفؿ ذم ذًمؽ اًمقىمً اعمامًمقؽ .

اخلؾقػي اعمقضمقد أظمذ وهـ (  923إمم مٍم ؾمـي )  اًمعثامين ضموء اًمسؾطون ؾمؾقؿ األول .85

قمـ احلؽؿ ،  ظمؾع) قموصؿي اًمدوًمي اًمعثامكقي ( ومؽٌ هـوك قموًمو صمؿ  األؾمقتوكيذم مٍم إمم 

  اخلالومي اًمعثامكقي .  كشلتومـ هـو 

اخلالومي اًمعثامكقي اؾمتؿرت مـ اًمؼرن اًمسودس قمنم اعمقالدي إمم اًمؼرن اًمعنميـ  .86

 اعمقالدي . 

 أشموشمقرك .  يمامل قمغم يد اًمؽميمل مصطػكم (  8924وؾمؼطً اخلالومي اًمعثامكقي ؾمـي ) 

وىموم قمغم أكؼوض اخلالومي اإلؾمالمقي االطمتالل واالؾمتعامر ) االكجؾقزي ـ  .87

 اًمػركز..(

م  8849 -8845ؾمـي  طمؽؿ مٍم طمؽؿ اًمقازم حمؿد قمكماًمعٍم احلديٌ سمدايي مـ  .88

 .) ضمزء مـ اًمدوًمي اًمعثامكقي (

 اًمعٍم اعمعوس: مو كعقشف و كعوسه اآلن. .89



﴿ 8 ﴾ 
 

 األّل:الدّر 

 ﴾عصز الزصال٘  التغزٓع يف ﴿
 هـ   .  88ؾمـي ملسو هيلع هللا ىلص إمم ووموة اًمرؾمقل  اعمحؿديي مـ اًمبعثييبدأ هذا اًمعٍم 

 . قموموصمالصمي وقمنمون  ّمدتَا :

 ّتيكضه إىل قضنني : 

 ذم مؽي. nوهل مدة دقمقشمف اًمعفد اعمؽل ) مدشمف صمالث قمنمة ؾمـي ( 

 . ذم اعمديـي nوهل مدة دقمقشمف واًمعفد اعمدين ) مدشمف قمنم ؾمـلم ( 

يـ ديـًو الزصال٘ ٍٕ :  . : ألكـو كديـ سمف ) أي كؾتزم سمف (رؾموًمي ديـ اإلؾمالم ، وؾمؿل اًمدِّ

سمدايي اًمديـ اإلؾمالمل كزًمً سمآيوت مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم همور طمراء سمجبؾ اًمـقر ، ذم و

 أرسمعلم قموًمو ، ضموءه ضمؼميؾملسو هيلع هللا ىلص رمضون ويمون قمؿر اًمـبل مـ ؿمفر  27يقم االصمـلم 

  :  شمعومموىمول                                 

                         [ . 5-8:  ]اًمعؾؼ 

  اهلل .  مـ قمـد رؾمقلوأظمؼمه ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم سملكف  

  ملسو هيلع هللا ىلصمً اخلصاٜص امليتغزٗ يف مه٘ قبل بعج٘ الزصْل  : 

 ويمون طمقل اعمعبي صمالصمامئي وؾمتقن صـاًم . أهؾ مؽي يموكقا يعبدون األوصمون .8

  : ، ومـ مظوهرهوضمتامقمقي اعمـتنمة ذم مؽياًمػقىض اإل .2

 .  سموألكسوب االومتخور ـ ـ اًمؼقي يغؾى اًمضعقػ .   

 .  اعمظومل اكتشور ـ   ـ اًمتبوهل سموعمول .   
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 ـ يمثرة اًمؼتؾ واحلروب سملم اًمؼبوئؾ .   

ودومـفـ أطمقوًء ظمقف اًمزكو قمـد اًمؽؼم ـ اكتشور سمعض اًمعودات اًمسقئي يمقأد اًمبـوت   

 . وًمعى اعمقرس وذب اخلؿر 

اهلل ؾمبحوكف وشمعومم ذم مؽي متقز سمؿحورسمي اًمقصمـقي سمـنم شمقطمقد ملسو هيلع هللا ىلص قمـدمو ضموء اًمرؾمقل و 

سموألدًمي اًمقاضحي ملسو هيلع هللا ىلص أصمبً هلؿ سموًمعؼؾ أواًل وأهؾ مؽي ملسو هيلع هللا ىلص أن حيوور  اًمرؾمقل  واىمته

 أن هذه األصـوم ال شمـػع وال شمرض .

د اهلل ؾمبحوكف وشمعومم ًمؾـبل   مـ أرسة ذيػي ملسو هيلع هللا ىلص ، واكتسوسمف ىمطسملكف مل يؽذب ملسو هيلع هللا ىلص ومفَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصًمدقمقة اًمـبل طمقٌ ؾموقمدت هذه اخلصول احلؿقدة قمغم شمؼبؾ اًمبعض  ،اًمـسى

 ٓع اإلصالمٕ :   خصاٜص التغز  
، مراقموة ألطمقال اًمؼقم واًمـوسو ،مرة واطمدة سمؾ كزل مـجاًم  اًمؽريؿ اًمؼرآن زلمل يـ.8

 غم احلػظ واًمتطبقؼ ، وكزل سمؿـوؾمبي األطمداث، وًمؾؿسوقمدة قمملسو هيلع هللا ىلص وًمتثبقً ىمؾى اًمـبل 

 . طمتك يؽقن أرسع ذم اًمػفؿ واًمتطبقؼ

اآليوت اًمتل كزًمً ومقفو شمتعؾؼ ، ومـ ؾمامهتو : أن كزل اًمؼرآن ذم مؽي صمالث قمنمة ؾمـي.2

 .، وحمورسمي األوصمونسمؽمؾمقخ اًمعؼقدة

 سمؼؾي اًمتنميعوت ) األطمؽوم ( ومل يلت ذم مؽي مـ األطمؽوم إال اًمصالة: ّمتٔشت أٓضا 

  . رضمى ذم اًمعوم احلودي قمنم مـ اًمبعثي 27 ًمقؾي االصمـلم ذم ومرضومؼد  ،ومؼط

 . ومؼد ومرضً ذم اًمعوم اًمثوين اهلجري، اعمدين قمـ اعمؽل سمؿنموقمقي اجلفودمتقز اًمعٍم  .3

 ذم اًمعٍم اعمدين ىمقيً اًمشقيمي وشمؽقكً اًمدوًمي واًمسؾطي . . 4
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 ذم اًمعٍم اعمدين متقزت سمـزول آيوت األطمؽوم . . 5

ئي آيي، ورأي آظمر: يمؾ ، ومـفؿ مـ ىموًمقا: مخسامآيي وقمدد آيوت اًمتنميع : موئت)

 .  اآليوت(

اؾمتخؾص اًمعؾامء آيوت أـمؾؼ قمؾقفو أهنو شمتعؾؼ سموًمتنميع ، وأطموديٌ أـمؾؼ  فاٜدٗ :ـ 

 قمؾقفو أيضو أهنو شمتعؾؼ سموًمتنميع ومؼوًمقا : آيوت األطمؽوم و أطموديٌ األطمؽوم . 

 ومجع   قمؿدة األطمؽوم : مجعفو ذم يمتوب ؾمامهوممـ اهتؿ هبو : اإلموم  اسمـ ىمدامي اعمؼدد 

 .  مـ أدًمي األطمؽوم سمؾقغ اعَمرام : يمتوسمف اإلموم اسمـ طمجر اًمعسؼالين ذمو أيًض 

قمنمة آالف طمديٌ وهل أدًمي مـ يمتوب ومتح  مـ و : اًمتحبػم مجع ومقفو مو يبؾغوًمف أيًض 

 ويمذًمؽ يمتوب اإلقمالم سملطموديٌ األطمؽوم ًمزيمريو األكصوري.اًمعزيز ذح اًمقضمقز 

 سمػؼف احلقادث ) ومؼف ضمزئل (  . اًمعٍم اعمدين متقز و  .8

  ٘يف عصز الزصال٘:   ٕلتغزٓع اإلصالملاألصط العام 

 شمظفر ذم قمدم اعمشؼي ذم أوامرهأ. ىمؾي اًمتؽوًمقػ. 

 ػم ال يشعر سموًمدوكقي ألكف ال يدومع اًمزيموة ومفق همػم مطوًمى هبوػؼ، وموًم. رومع احلرجب 

 ويمذًمؽ احلٍ قمغم اعمستطقع.

هذا ، وهذا يظفر ذم حتريؿ اخلؿر ومؼد مر سمؿراطمؾ قمدة واكتفك ج. اًمتدرج ذم اًمتنميع 

 إمم اًمرومقؼ األقمغم. ملسو هيلع هللا ىلص األؾموس سموكتؼول اًمرؾمقل

  : ٘مصادر التغزٓع يف عَد الزصال 

  .اًمؼرآن اًمؽريؿ األّل :املصدر
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ـَّي اًمـبقيي .   املصدر الجاىٕ:  واًمسُّ

، ومـ هـو ال يطؾؼ قمؾقف أكف مصدر  إال ىمؾقاًل  ذم هذا اًمعٍم أمو اًمؼقوس ومؾؿ يستعؿؾ

وإذا كزل اًمقطمل يؼّر ًمف أو ، جيتفد قمـدمو ال يـزل اًمقطمل ملسو هيلع هللا ىلص مـ اعمصودر ، ويمون اًمرؾمقل 

 يرؿمده إمم اًمصقاب . 

ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ يلشمقن إمم رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويموكً اًمصحوسمي دمتفد قمـدمو ال يتقاضمدون مع اًمـبل  

هؿ أو يـفوهؿ ، ومـ هـو ومنن مصدر اًمتنميع ذم قمٍم اًمـبل  ال خيرج قمـ دائرة ملسو هيلع هللا ىلص يؼرَّ

ـَّي .    اًمؽتوب واًمسُّ

 أىمر سمف ومل يعؽمضوملسو هيلع هللا ىلص ؾمؿع سمف وملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقليمؾ ىمقل ىمقؾ ذم همػم جمؾس  فاٜدٗ :

 ملسو هيلع هللا ىلص .  ذم جمؾسف كف ىمقؾ ومؽل قمؾقف

وأىمر سمف ومل يعؽمض ومؽلكف وىمع ملسو هيلع هللا ىلص سمف رؾمقل اهلل  قمؾؿويمؾ ومعؾ مل يػعؾ ذم جمؾسف و      

 ملسو هيلع هللا ىلص . ذم جمؾسف 

 ت عصز الزصال٘ : ممٔشا 

 ـ قمدم فمفقر اخلالوموت .  يمون سمقـفؿ . ملسو هيلع هللا ىلص ـ قمدم اجلدال : ألن رؾمقل اهلل 

 .االومؽماضقي اعمسوئؾ اًمعٍم هذا ذم يعرف مل ـ  
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 الجاىٕ الدّر
 ﴾ عصز اخللفاٛ الزاعدًٓ التغزٓع يف﴿

ذم أمقر اعمسؾؿلم وطمؽؿفؿ، ويبدأ هذا اًمعٍم ملسو هيلع هللا ىلص اخلؾػوء أي مـ ظمؾػقا رؾمقل اهلل 

 سمعٍم اًمبـوء ٍميسؿك هذا اًمعو هـ 88اخلالومي ؾمـي zمـذ شمقمم أسمق سمؽر اًمصديؼ

مممـو ملسو هيلع هللا ىلص ، واًمصحويب هق يمؾ مـ ًمؼل رؾمقل اهلل gواًمتلؾمقس وهق قمٍم اًمصحوسمي 

. ومفؿ ويمؾفؿ قمدول وىمرهنؿ ظمػم ىمرن أًمػ صحويب 825قمددهؿ  وموت قمغم اإلؾمالمسمف 

وؿمفدوا كزول اًمقطمل وهؿ أقمؾؿ اًمـوس سموًمؾغي اًمعرسمقي وطمػظ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل  قامـ الزم

 اًمؼرآن واًمسـي

  تْىل أبْ بهز الصدٓل  ٍ٘ـ 13ٍـ إىل  11اخلالف٘ صي 

 :    ـ مسات خالف٘ صٔدىا أبْ بهز الصدٓل 

ىمصػمة إال أهنو ممؾقءة سموألقمامل اًمشوىميطمقٌ يمتى اًمرؾموالت ًمؾقالة وكظؿ  يموكً مدة

 امًمف:قماًمزيموة وأىموم أمر اخلالومي ، ومـ أهؿ أ

  مجع  اعمصحػ ..8 

ة . .2   طمورب اًمِردَّ

 .  اإلؾمالمقي إمم سمالد ومورس واًمروماًمػتقطموت سمدأ .3 

  تْىل عنز بً اخلطاب  اخلالف٘ بعد أبٕ بهز  ٍ٘ـ 23ٍـ ّحتٙ  13صي 
 ـ مسات خالف٘ صٔدىا عنز بً اخلطاب رضٕ اهلل عيُ : 

 قمفده يموكً مدة ظمالومتف ـمقيؾي اؾمتطوع ومقفو سمـوء اًمدوًمي وشمقؾمقع أرضفو ومؼد سمـك ذم
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 أًمػ مسجد وأكشل اًمدواويـ، ومـ أهؿ أقمامًمف: 

 أمؽـ ذم قمفده مبدأ اًمشقرى .  .8

أن جيؾسقا معف ذم اعمديـي مـع اًمصحوسمي مـ أن يتػرىمقا ذم األمصور ، وأرادهؿ  .2

 ًمقتحؼؼ هبؿ اًمشقرى وطمتك ال حيدث ظمالف . 

 ىمؾي اًمروايي . .3

 اهتؿ سمتؽقيـ اًمدوًمي اإلؾمالمقي .  .4

 اهتؿ سمتؼعقد اًمؼقاقمد .  .5

 .  اإلؾمالمقي اهتؿ سموًمػتقطموت .6

 .  وفمفقر ىمقة اًمدوًمي اإلؾمالمقي قمغم اًمػرس واًمروم اًمؼضوء .7

 ه ) اعمثـك ( سمنقمداد مـ يؽمسمصىمقادأطمد سملن أمر شمرؾمقخ اًمدوًمي قمغم سمالد ومورس   .8

هـ  ،  85ومبـك ًمف مديـي اًمؽقومي ؾمـي قمغم آظمر سمالد اًمعرب وقمغم طمدود اًمػرس ،  األظمبور

  هـ  . 87واًمبٍمة ذم ؾمـي 

    ( واًمًقو قمغم اًمؽقومي ، وسمعٌ أيًضو مستشوًرا ًمف ) قمامر سمـ يورسوأرؾمؾ

 . (  هـ  32، ت قمبد اهلل سمـ مسعقد)

  ٌتْىل عجناٌ بً عفا  ٘عد عنز بً اخلطاب باخلالف  ٍ٘ـ  24مً أّل ذلزو صي
 ٍّٕ أصْل مدٗ للخالف٘ الزاعدٗ. ٍـ  . 35ّحتٙ 

 :   ـ مسات خالف٘ صٔدىا عجناٌ بً عفاٌ 
 ، وذم أواظمر ظمالومتف وىمعً اًمػتـ واكتفً سمؼتؾف  اشمصػ سموحلؾؿ وقمدم ؾمػؽ اًمدموء
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 ومـ أهؿ أقمامًمف: 

 مجع اًمؼرآن ويمتوسمي اعمصوطمػ وإرؾموهلو إمم األمصور .  .8

 وأذن هلؿ سموخلروج ظمورج اعمديـي. ،مـ اًمتػرق ذم األمصور مل يؿـع اًمصحوسمي  .2

  ً اعمدراس . سمـق .3

 .اإلؾمالمقي يمثرة اًمػتقطموت .4

  ٍٕـ 40ٍـ إىل صي٘  35مً أّاخز صي٘  -نزو اهلل ّجَُ-تْىل عل 

 :   ـ مسات خالف٘ صٔدىا علٕ بً أبٕ طالب 

  ، عمو وىمع مـ احلقادث ذم اًمداظمؾ.مل يؽـ ذم ظمالومتف ومتقطموت ًمؾبؾدان  .8

هـ ( سملم ىمقات أمػم اعمممـلم قمكم سمـ  36معريمي اجلؿؾ ، وىمعً ذم اًمبٍمة ؾمـي )  .2

أيب ـموًمى واجلقش اًمذي يؼقده اًمصحوسمقون ) ـمؾحي سمـ قمبقد اهلل واًمزسمػم سمـ اًمعقام ( .  

ريض اهلل قمـفو ـ ىمقؾ : أهنو ذهبً مع ضمقش اعمديـي ذم  سموإلضوومي إمم أم اعمممـلم قموئشي ـ

 هقدج قمغم فمفر مجؾ ، وؾمؿقً اعمعريمي سمذًمؽ . 

 . cهـ ( مع ؾمقدكو معوويي سمـ أيب ؾمػقون 37معريمي صػلم وىمعً ذم ؾمـي )  .3

طمرًصو قمغم مجع اًمؽؾؿي  ؾ سمذًمؽ أمػم اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـموًمى ، ىمبِ اًمتحؽقؿ  .4

 ووطمدة اًمصػ . 

وهؿ أول ومرىمي واًمتحؽقؿ  اخلقارج اًمذيـ رومضقا ظمالومي ؾمقدكو قمكمفمفقر ومرىمي  .5

 فمفرت ذم اإلؾمالم.

  ًمدرضمي األًمقهقي .  همالة اًمشقعي أيدوا ؾمقدكو قمكم  .6
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 85محـ سمـ مؾجؿ اخلورضمل قمغم يد اخلقارج ىمتؾف قمبد اًمر ر سمؿؼتؾف مواكتفك األ

 ودومـ سمدار اخلالومي سموًمؽقومي. هـ. 44رمضون   87هـ ووموضً روطمف  44رمضون 

 ظَْر دّر الصخاب٘ يف التغزٓع بَذا العصز:

 ، ويمون السمد ًمؾعربسمدأت اًمػتقطموت اإلؾمالمقي شمتسع ذم قمفد قمؿر سمـ اخلطوب 

 واعمسؾؿلم اًمػوحتلم أن يمهؾقا أكػسفؿ حلؽؿ اًمبالد اًمتل ومتحقهو سموًمعؾؿ واعمعرومي .  

قمبد )و مستشوًرا ًمف واًمًقو قمغم اًمؽقومي ، وسمعٌ أيًض وملرؾمؾ أمػم اعمممـلم قمامر سمـ يورس    

يـفٍ مـفٍ ؾمقدكو قمؿر  ( ، ويمون قمبد اهلل سمـ مسعقد  هـ  32، ت   اهلل سمـ مسعقد

وهبذا اًمصحويب اجلؾقؾ ، ذم اًمتػؽػم واالؾمتـبوط واًمرأي طمقٌ ال كص ًمف   سمـ اخلطوب

 . مدرؾمي اًمرأي ذم اًمؽقومي مـف ًلؾمسشم  قمبد اهلل سمـ مسعقد

ىمقال وومعال ملسو هيلع هللا ىلص أمو ذم اعمديـي ومؼد كزًمً ومقفو اًمتنميع وؿمفدت مو يمون مـ رؾمقل اهلل   

ذم مؼدمتفؿ : زيد سمـ صموسمً اًمذيـ مـ ؿمققخ اعمديـي ووقموش ومقفو اخلؾػوء اًمراؿمدون، 

 و قمبد اهلل سمـ قمؿر ، وىمد قمرف اسمـ قمؿر ،  أكف يمون طمريًصو قمغم شمتبع آصمور

ومؼد مجع اآلصمور tى قّ اًمتوسمعلم : ؾمعقد اسمـ اعمسفٍ مـ ، وشملصمر هبذا اعمـملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل 

 شملؾمسً مدرؾمي احلديٌ .  ، وقمغم مـفٍ همالء  وومتووى اًمصحوسمي وطمػظ يمثػًما مـفو

 ًٓخصاٜص التغزٓع يف عصز اخللفاٛ الزاعد 

 قمدم اعمسوئؾ االومؽماضقي. .8

 ؿ اًمعثامين.شمقطمقد اعمصوطمػ قمغم اًمرؾم .2

 )اشمػوق األمي(. اإلمجوعفمفقر مصدر ضمديد وهق  .3
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 وومتووى اًمصحوسمي. ش االضمتفود »فمفقر اًمرأي  .4

 .سموًمؽقومي ومدرؾمي اًمرأيسموعمديـي اعمـقرة فمفقر مدرؾمي احلديٌ  .5

  : ٘أصباب عدو اتضاع اخلالف بني الصخاب 

      شمؼرير مبدأ اًمشقرى .  .8

  . ىمؾي اًمروايي . 4  قمدم شمػرق اًمصحوسمي ذم األمصور .  .2

 اًمػتقى . . شمقرقمفؿ قمـ5  .]احلقادث اجلديدة[ ىمؾي اًمـقازل .3

  : ٘أصباب االختالف بني الصخاب 

 يمثرة اًمروايوت . . 4  شمػرق اًمصحوسمي ذم األمصور ذم قمفد قمثامن سمـ قمػون . .8

 يمثرة اًمـقازل .. 5      قمدم إمؽون حتؼؼ اًمشقرى .  .2

 )مـ يموكقا قمبقدا صمؿ طمصؾقا قمغم احلريي(فمفقر اعمقازم  .3

 :مصادر التغزٓع يف ٍذا العصز 

 . اًمؼقوس.4  .اإلمجوع. 3  . اًمسـي.2  اًمؼرآن . .8

 الدّر الجالح:
 التغزٓع ما بعد اخللفاٛ الزاعدًٓ إىل ىَآ٘ الكزٌ األّل ﴿

 ﴾ّبدآ٘ الكزٌ الجاىٕ اهلجزٖ
وشمػرىمً يمؾؿي اعمسؾؿلم  ،طمدصمً اًمػتـي اًمؽؼمى ذم أواظمر قمفد قمثامن سمـ قمػون  

هـ صمؿ فمفر اخلالف ذم قمفد اإلموم قمكم يمرم اهلل وضمفف  35وكتقجي ذًمؽ ىمتؾ اخلؾقػي ؾمـي 

هـ  صمؿ  37ومتػرىمً يمؾؿي اعمسؾؿلم وفمفرت أول ومرىمي ذم اإلؾمالم وهل اخلقارج ؾمـي 

وذم هنويي اًمؼرن األول فمفرت اعمعتزًمي سمآرائفؿ اًمؽالمقي. ويمؾ ومرىمي  ،اًمشقعي صمؿ اعمرضمئي
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و ذم كظرهو مـ قمؼوئد أصمرت قمغم يموكً شمريد اًمـٍم قمغم همػمهو ومامًمً عمو شمراه صحقحً 

وسمذًمؽ يعد هذا  ،األطمؽوم اًمػؼفقي يمام فمفرت األطموديٌ اعمصـققمي ًمتليقد يمؾ ومرىمي

إمم أن ىمقد اهلل شمعومم اًمعؾامء اًمعومؾلم مـ ـمبؼي اًمعٍم مـ أصعى اًمعصقر وأؿمدهو 

هـ( وكوومع مقمم اسمـ قمؿر  94ؾمعقد سمـ اعمسقى )هـ( و 884اًمتوسمعلم يموحلسـ اًمبٍمي )

 .رمحفؿ اهلل شمعومم هـ( 96هـ( وإسمراهقؿ اًمـخعل)  887)

 مصادر التغزٓع يف ٍذا العصز:
 .اًمؼقوس.4  .اإلمجوع.3  . واًمسـي.2  اًمؼرآن. .8

 مسات ٍذا العصز:
     همقوب مبدأ اًمشقرى..8

     .األمصور ذم اًمصحوسمي شمػرق.2    

 .]اعمقضققمي[ اًمقضوقملم ًمألطموديٌ اعمصـققميفمفقر .3   

 اًمتػرق اًمسقود ًمظفقر اًمػرق..4 

 ؿمققع روايي احلديٌ.. 5    

طمقٌ اؿمتغؾ اًمعرب سموحلؽؿ واًمسقوؾمي واجلفود  فمفقر ـمبؼي اعمتعؾؿلم مـ اعمقازم.6     

 ومؽوكً اًمسوطمي ظموًمقي ًمؾؿقازم اًمذيـ ىمومقا سمدورهؿ ذم حتصقؾ وكنم اًمعؾؿ.
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 الدّر الزابع: 
 ﴾عصز اسدٍار الفكُ /  عصز األٜن٘ اجملتَدٌّ التغزٓع يف  ﴿

وهق مـ أقمظؿ  يبدأ هذا اًمعٍم مـ أول اًمؼرن اًمثوين اهلجري إمم مـتصػ اًمؼرن اًمراسمع

اًمعصقر ذم شموريخ اًمتنميع اإلؾمالمل، ومؼد فمفرت مقاهى اًمعؾامء ودوكً ومقف اًمسـي 

وهق يعد أزهك  ،فود واًمعؾؿ ذم يمؾ مؽونتواكتنم االضمواًمؽتى اًمستي واعمذاهى األرسمعي 

 اًمعصقر قمغم مر اًمتوريخ اإلؾمالمل.

 

 معيٙ االجتَاد ّحهنُ:
 ًمغي: اؾمتػراغ اًمقؾمع ذم سمؾقغ اًمغرض. تعزٓف االجتَاد:

 واصطالطمو: اؾمتػراغ اجلفد ذم درك األطمؽوم اًمنمقمقي.

 حهه االجتَاد: 
 . االضمتفود ذوط ومقفؿ شمقاومرت ممـ همػمه اًمبؾد ذم يؽـ مل إذا اًمعقـل اًمقضمقب .8

 .قمؾقف ومتعلم

  اًمقضمقب اًمؽػوئل: إذا وضمد همػمه ذم اًمبؾد ممـ شمقاومرت ومقفؿ ذوط االضمتفود..2
 

  ًالعصز :ٍذا  مساتم 
 فمفقر مدرؾمي اًمرأي ومدرؾمي احلديٌ .  .8

     فمفقر اعمذاهى األرسمعي . .2

 .  اًمػؼف شمدويـ .3
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  اسدٍار الفكُ يف ٍذا العصز  :أصباب 
اًمتؼوء اًمػؼفوء سمعضفؿ سمبعض، يتحوورون ويتؿحصقن قمـ ـمريؼ احلٍ  .8

 واعمـوفمرات.واًمرطمالت  

سمعؼد اعمسوسمؼوت واعمـوفمرات ومـح  شجقع اخلؾػوء اًمعبوؾمقلم ًمؾػؼفوءشم .2

  اجلقائز. وىمرسمقا اًمعؾامء إمم جموًمسفؿ.

 قمؿؾ اخلؾػوء اًمعبوؾمقلم سملطمؽوم اًمػؼفوء .  .3

 .اًمتدويـ اكتشور  .4

 شمطقر وؾموئؾ اًمؽتوسمي .  .5

 طمريي اًمرأي، ومال يؿـعفؿ أطمد مـ االضمتفود. .6

 .ذم يمؾ األمصور يمثرة اجلدال طمقٌ يمثرة اًمعؾامء .7

 يمثرة اًمقىموئع الشمسوع دوًمي اعمسؾؿلم. .8

 

 تدًّٓ الضي٘ ّىغأٗ املذاٍب األربع٘:
ـَّي  848أدرك اخلؾقػي قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز ) ت  هـ  ( ذم قمفده ظمطقرة قمدم شمدويـ اًمسُّ

هنو ، ومام يمون مـف إال أن  ـَّي سموعمديـي ـ أن يدوِّ وملمر اإلموم قمبد اهلل اًمزهري ـ أطمد أقمالم اًمسُّ

ـَّي مـ سمالد ؿمتك ، وىمومً  أرؾمؾ ذم األمصور أن ايمتبقا مو ًمديؽؿ مـ ؾمــ ، ومجؿعً اًمسُّ

مدرؾمي احلديٌ سموعمديـي اعمـقرة قمغم مو مجع مـ أطموديٌ ورائدهو اإلموم موًمؽ سمـ أكس 
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 ـَّي مـ اًمؽقومي مدرؾمي اًمرأي ورائدهو اإلموم أسمق طمـقػي وىم  ومً قمغم مو مجع مـ اًمسُّ

ج اإلموم اًمشوومعل  ج اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ  ومـفام خترَّ كً وقمؾقف خترَّ  وسمذًمؽ دوِّ

 اعمدارس اًمػؼفقي وؿمقِّدت اعمذاهى األرسمعي .  

 :األربع٘ املذاٍبّاىتغار صبب بكاٛ 
 )مؽتقسمي ذم اًمؽتى وًمقسً ؿمػقيي(. أهنو مدوكي . أ

 .خمدومي )سموًمنمح واحلقار(  سمـ.

  .اإلمجوعمـ اًمؼرآن واًمسـي واًمؼقوس ومدًمؾي سموألدًمي  ضمـ.

 متداوًمي سملم اًمطالب واًمعؾامء سموًمنمح واًمتدريس واًمتعّؾؿ واإلضموزة. د.

ذم األطمؽوم،  ومصورت اعمذاهى األرسمعي ًمدى مجفقر اعمسؾؿلم هل اعمعتؿدة اعمقصمقىمي هبو 

 وشمؼبؾفو اعمسؾؿقن سمؽؾ اـمؿئـون وصمؼي.

 وهل ـمريؼي يمؾ قمومل وجمتفد وسموطمٌ ذقمل.

 ،اعمذاهى يمثػمة ًمؽـ اعمذاهى األرسمعي هل األؿمفر واألكػع واألسمؼكتيبُٔ: 

وهلؿ ،  nويمؾفؿ متصؾقن ؾمـدا وقمؾام سمرؾمقل اهلل  ،وأصحوهبو إمو شموسمعل أو شموسمع اًمتوسمعل

 روايي واضمتفود.درايي سموًمؽتوب وأصحوب 

يمام ؾموقمقا ذم اكتشورهو شمقمم أصحوب اعمذاهى األرسمعي اعمـوصى واًمقفموئػ واًمتدريس 

 ذم اعمسوضمد واعمدارس اًمؽؼمى، وشمقمم مـصى اإلومتوء قمؼم قمصقر ـمقيؾي.

 مدرص٘ الزأٖ يف الهْف٘ : أّال: 
 . ىمومً قمغم اًمسـي اًمتل مجعً ذم اًمؽقومي وأؾمسفو اسمـ مسعقد
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  مبنٔشات ميَا:الزأٖ  الهْف٘ / مدرص٘ متٔشت مدرص٘  
وال يمبور  nًمؾحقادث اًمتل مل شمؽـ قمغم قمفد رؾمقل اهلل  يمثرة اعمستجدات .8

 .   اًمصحوسمي

ىمؾي األطموديٌ ، ومنن قمدد اًمصحوسمي اًمذيـ وومدوا قمغم اًمعراق يمون ىمؾقال سموًمـسبي إمم  .2

 . اعمـقرةاًمصحوسمي اًمذيـ فمؾقا ذم اعمديـي 

 اًمتقؾمع ذم اًمرأي واًمؼقوس . .3

 ًٍّه الفكَاٛ الضت٘  مدرص٘ الزأٖ ختزج م : 

 هـ  ( .   63مرسوق سمـ األضمدع اهلؿداين )  .8

 هـ  ( .  65احلورث سمـ األقمقر ) ت  .2

 هـ ( .   72قمؾؼؿي سمـ ىمقس اًمـخعل ) ت  .3

ؾامين ) ت  .4  هـ  ( .  73هـ  أو  72قمبقدة سمـ قُمؿرة اًمسَّ

 هـ  ( .  75األؾمقد سمـ يزيد اًمـخعل ) ت  .5

  هـ  ( .  78) اًمؼويض ُذيح ( ) ت  ذيح سمـ احلورث .6

 أيب سمـ ومّحود ( هـ  96ت ) إسمراهقؿ اًمـخعل  : مً الفكَاٛ الضت٘ ختزج ميَهّ  

) رائد مدرؾمي اًمرأي ذم  tمقذه أسمق طمـقػي اًمـعامنشمالمـ ، و هـ  ( 824) ت  ؾمؾقامن

 هـ  ( . 854 – 84 )اًمؽقومي ،
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 مدرص٘ احلدٓح يف املدٓي٘ : ثاىٔا:    
  :  مبنٔشات ميَامتٔشت مدرص٘ املدٓي٘ / مدرص٘ احلدٓح     

    .سموًمـصقص اًمتؿسؽ. 8

  .اًمتقرع ذم اًمػتقى. 2

     .يمثرة اًمروايي.3

 قادث.. ىمؾي احل4

 ٘الضبع٘ :  مً فكَاٛ املدٓي 
 .هـ  (  94) ت ؾمعقد سمـ اعمسقى  .8

ن اًمسػمة (  .2  . هـ  (  94) ت قمروة سمـ اًمزسمػم ) أول مـ دوَّ

 . هـ  (  846) ت اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر اًمصديؼ  .3

 . هـ  (  94) ت أسمق سمؽر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ احلورث سمـ هشوم  .4

 .  هـ  ( 98) ىمقؾ شمقرم ؾمـي قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قُمتبي سمـ مسعقد  .5

 ؾمؾقامن سمـ يسور . .6

  ظمورضمي سمـ شمقؿ .  .7

 زج مً ٍلالٛ الضبع٘ : ختـ ّ
 هـ  ( . 825أو  824اإلموم اًمزهري ) ت  .8

 هـ t (93 – 879  )اإلموم موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ سمـ أيب قمومر األصبحل  .2

  .(  ) رائد مدرؾمي احلديٌ
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 ﴾املصادر املتفل علَٔا  ﴿
ـَّي اًمـبقيي ، و  ، واًمؼقوس . اإلمجوعاًمؼرآن ، واًمسُّ

 معـك متػؼ قمؾقف : اشمػوق اًمعؾامء قمغم أهنو مصدر كستؼك مـف األطمؽوم .  

 ّل : الكزآٌ الهزٓهاألاملصدر 

سمقاؾمطي ؾمقدكو ضمؼميؾ قمؾقف ملسو هيلع هللا ىلص هق يمالم اهلل شمعومم اًمعريب اعمـزل قمغم ؾمقدكو حمؿد  

اًمسالم اعمعجز ، اعمتحدى سملىمٍم ؾمقرة مـف ، اعمتقاشمر ، اعمبدوء سمسقرة اًمػوحتي ، اعمختقم 

 سمسقرة اًمـوس .  

وأرسمعلم يموشمًبو ، ًمؽـف  ، ويمون مجؾي يمّتوسمف اصمـلمملسو هيلع هللا ىلص يمتى يموماًل ذم قمفد ؾمقدكو حمؿد وىمد 

 ذم مؽون واطمد . ملسو هيلع هللا ىلص مل جيؿع ذم قمفده 

 أّل ما ىشل مً الكزآٌ

 ﴿ قًمف شمعومم:ىم                                      

                     : 5-8﴾ اًمعؾؼ. 

 آخز ما ىشل
 :كزًمً سمؿؽي وهل مدكقي.ؾمقرة اًمـٍم مً الضْر 

 :ّمً األحهاو ﴿                         

    : 3﴾ اعموئدة. 

  :ّآخز ما ىشل علٙ اإلطالم﴿                   

          : 288﴾ اًمبؼرة. 
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وال  ،واعمدين مو كزل سمعد اهلجرة ،اًمراضمح أن اعمؽل مو كزل ىمبؾ اهلجرةاملهٕ ّاملدىٕ: 

 يـظر عمؽون كزول اًمؼرآن.

كزل اًمؼرآن مجؾي واطمدة مـ اًمؾقح اعمحػقظ إمم سمقً اًمعزة ذم  ىشّل الكزآٌ ميجنا:

 .ذم ًمقؾي اًمؼدر اًمسامء األومم

 :مـفو و ًمعدة أؾمبوب ذم صمالصمي وقمنميـ قمومً مـجاًم ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ كزل قمغم رؾمقل اهلل 

 .طمقٌ إذا وىمع طمودث كزل اًمؼرآن يميد أو يعورض مثاًل  مراقموة األطمداث-أ

 إيامًكو. ملسو هيلع هللا ىلص ومؽؾام كزًمً آيي زادشمف ملسو هيلع هللا ىلصًمتثبقً ىمؾى رؾمقل اهلل -سمـ

 ًمتقسػم طمػظف.-ضمـ

 مجع الكزآٌ الهزٓه

 وًمؽـف مل يؽـ ذم مؽون واطمد.ملسو هيلع هللا ىلص مجع اًمؼرآن اًمؽريؿ يمتوسمي ذم قمفد رؾمقل اهلل 

 

 لبهزٚ:نع ااجل

طمقٌ  ،وهل مـ طمروب اًمردة ،معريمي اًمقامميوىمعً  وذم قمفد أيب سمؽر اًمصديؼ

وملؿمور إمم  ،ضقوع اًمؼرآن اؾمتشفد ؾمبعقن طموومظو ًمؾؼرآن، ومخٌم قمؿر سمـ اخلطوب 

ًمتقزم  واظمتور زيد سمـ صموسمً  ،اخلؾقػي سمجؿع اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم يمتوب واطمد )اعمصحػ(

وؾمؿل هذا سموجلؿع اًمبؽري كسبي ًمؾخؾقػي أيب سمؽر  األمر سمنذاف قمؿر سمـ اخلطوب 

 .اًمصديؼ 
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صمؿ يليت  ،cيمون اًمصحويب يؼرأ اًمؼرآن سمحضقر زيد سمـ صموسمً وقمؿر سمـ اخلطوب فاٜدٗ:

ومبذًمؽ يؽقن قمدد َمـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصيشفدان أكف ؾمؿع اًمؼرآن مـ رؾمقل اهلل  وهديـاًمؼورئ سمش

 ؿمفد مخسي مـ اًمصحوسمي.

 لعجناىٙ:نع ااجل

طمدث اظمتالف ذم اًمؼراءة طمتك اظمتصؿ سمعض اًمـوس ًمف  صمؿ ذم قمفد قمثامن سمـ قمػون 

وملراد يمتوسمي اًمؼرآن اًمؽريؿ سمرؾمؿ واطمد يقاومؼ يمؾ اًمؼراءات ويمون اعمسمول قمـد ذًمؽ زيد 

 ل سموجلؿع اًمعثامين.ؿوؾم سمـ صموسمً 

ذا اًمؼرآن هق اعمصدر األول ًمؾتنميع وال جيقز اًمعدول قمـف وه حجٔ٘ الكزآٌ الهزٓه: 

 مو أمجع قمؾقف اعمسؾؿقن.

  الكزآٌ: أحهاو 

أطمؽوم اقمتؼوديي. شمبحٌ ذم قمؾؿ اًمعؼقدة وشمتعؾؼ سمام جيى قمغم اعمؽؾػ اقمتؼوده مثؾ -8

 الئؽي وهمػم ذًمؽ.ن سموعماإليام

 .أطمؽوم ظمؾؼقي: وهل اًمتل شمتعؾؼ سموًمػضوئؾ واًمبعد قمـ اًمرذائؾ-2

 قمبودات ومعومالت.: وهل اًمتل شمتعؾؼ سملطمؽوم اعمؽؾػلم مـ أطمؽوم قمؿؾقي-3
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 املصدر الجاىٕ : الضي٘ اليبْٓ٘ 
 اًمسـي ًمغي : اًمطريؼي ، ؾمقاء يموكً ـمريؼي طمسـي أو ؾمقئي . 

مـ ىمقل أو ومعؾ أو شمؼرير أو صػي ) ؿمامئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اصطالطًمو : يمؾ مو ضموء قمـ رؾمقل اهلل 

  ملسو هيلع هللا ىلص ( . اًمـبل 

 واًمسـي مقضققمي ومػرسة ًمؾؼرآن، ومسوقمدة قمغم ومفؿ أطمؽوم اًمؼرآن.

 ملسو هيلع هللا ىلص.:وهل يمؾ ىمقل صدر مـف أ. ىمقًمقي  أقضاو الضي٘: 

 ملسو هيلع هللا ىلص.: وهل يمؾ ومعؾ صدر مـف ومعؾقي ب.    

ومل يعؽمض ومؽون ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص  و: وهل طمودصمي طمدصمً ذم همػم جمؾسف وقمؾؿ هب. شمؼريرييج

 إىمرارا مـف ومحؽؿف يمحؽؿ مو طمدث ذم جمؾسف.

 .ملسو هيلع هللا ىلص : وهل أطموديٌ أظمالىمف وأوصوومف وقموداشمف وؿمامئؾفد. صػي   

ـ ُيطِِع اشمػؼ اًمعؾامء قمغم أهنو اعمصدر اًمثوين ًمؾتنميع. ىمول شمعومم:﴿  الضي٘:حجٔ٘   مَّ

ؾُمقَل ا  .84﴾ اًمـسوء: هللَّا َأـَموعَ  وَمَؼد ًمرَّ

 بجالث٘ مزاحل :  ملسو هيلع هللا ىلصمزَّت الضُّيَّ٘ اليبْٓ٘ يف عَد الييبِّ تدًّٓ الضي٘ : ـ 
 شمدويـ ومردي ، أذن سمؽتوسمتف عمـ يعرف اًمؼراءة واًمؽتوسمي .  .8

 . طمتك ال ختتؾط سموًمؼرآناًمـفل قمـ يمتوسمي األطموديٌ  .2

 . اإلذن سموًمؽتوسمي ًمبعض األومراد .  يمعبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص  .3

طمديٌ ( ؾمامهو سموًمصحقػي اًمصودىمي ، وهل مقضمقدة يمومؾي ذم  748)   ومؼد يمتى 

 .  مسـد اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ 



﴿ 27 ﴾ 
 

 تكضٔه آخز للضي٘:
 مً حٔح الضيد: -

وهل مو رواهو مجع قمـ مجع ال يؿؽـ شمقاـممهؿ  قمغم اًمؽذب، وهل ىمطعقي  متْاتزٗ: . أ

 اًمثبقت وشمػقد اًمعؾؿ واًمقؼلم.

 وهل مو رواهو قمدد مل يصؾ إمم طمد اًمتقاشمر، وهل شمػقد اًمظـ ال اًمقؼلم. آحاد: . ب

  مً حٔح قْٗ الضيد: -

 صحقح. . أ

 هق مو اشمصؾ ؾمـده سمروايي قمدل شموم اًمضبط مـ همػم ؿمذوذ وال قمؾي. :اًمصحقح

   طمسـ. . ب

واحلسـ: مو اشمصؾ ؾمـده سمروايي قمدل مـ همػم ؿمذوذ وال قمؾي ًمؽـف ضعقػ اًمضبط 

 أو رضموًمف أىمؾ ؿمفرة مـ رضمول ؾمـد احلديٌ اًمصحقح.

 ج. ضعقػ.

 اًمصحقح أو احلسـ.واًمضعقػ: مو مل شمتقاومر ومقف ذوط احلديٌ ؾمـد  

 مثؾ قمدم اشمصول اًمسـد أو سمف قمؾي. 

اًمضعقػ ومال، إال ذم ومضوئؾ األقمامل سمنموـمف وموحلديٌ اًمصحقح واحلسـ طمجي أمو  

 اعمعروومي قمـد اًمعؾامء.
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 اإلمجاعاملصدر الجالح : 
 تقاـمم.اًمشمػوق أو االًمغي:  تعزٓفُ :

  طمؽؿ معلم ذم زمـ معلم ذم مسلًمي معقـي. قمغماصطالطمو: اشمػوق أهؾ احلؾ و اًمعؼد   

 ومـ سمعدهؿ قمغم أن هذا اعمصحػ اًمذي مجعف أسمقسمؽر  أمجع اًمصحوسمي  مجال:

 ملسو هيلع هللا ىلص.عثامين هق اعمـزل قمغم رؾمقل اهلل اًمرؾمؿ اًمورؾمؿ قمغم 

 طمجي قمغم اًمعٍم وقمغم اًمعصقر اًمؼودمي .  : اإلمجاعحجٔ٘ 

 اإلمجوعأن يؽقن مقاومًؼو قمغم اضمتفود األمي ، وإن ظموًمػ رأيف  ومـ هـو قمغم اعمجتفد 

 .   قمغم ضالًمي ( ] أظمرضمف اسمـ موضمف [ ال دمتؿع أمتلملسو هيلع هللا ىلص : ) صور رأيف ؿموًذا .  ىمول 

وهؿ مـ أهؾ احلؾِّ ، قمغم صقاب  ؿأن األمي إذا اضمتؿعً قمغم أمر وموقمؾؿ أهن معياِ :ـ 

مجوقًمو سمؾ يطؾؼ قمؾقف : ىمقل إن ، وإذا ظموًمػ قمؾقف واطمد ال يطؾؼ قمؾقف وواًمعؼد ذم هذا اًمزم

  اجلؿفقر . 

  :اإلمجاعأقضاو 

وهق أن شمتػؼ آراء اعمجتفديـ سملىمقاهلؿ وأومعوهلؿ قمغم طمؽؿ ذم مسلًمي  :سيحإمجوع -8

 معقـي.وهق طمجي قمـد اجلؿفقر.

وع ؾمؽقيت: وهق أن يؼقل سمعض اعمجتفديـ ذم اًمعٍم اًمقاطمد ىمقاًل ذم مسلًمي إمج-2

 ويسؽً اًمبوىمقن سمعد اـمالقمفؿ قمغم هذا اًمؼقل.

اًمسؽقيت طمجي قمـد اعموًمؽقي واًمشوومعقي، وهق طمجي قمـد احلـػقي  اإلمجوعوال يعد هذا 

  واحلـوسمؾي.
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 : اإلمجاعأرناٌ 

 احلودصمي اًمنمقمقي.-أ

وهل اعمسلًمي اًمتل كبحٌ قمـ مراد اهلل ومقفو مـ طمقٌ احلؾ واحلرمي ومل كجد احلؽؿ سحًيو 

 .اإلمجوعذم اًمؽتوب واًمسـي. ومـ هـو ضموء دور 

 .ذقمل طمؽؿ-ب

 .واًمعؼد احلؾ أهؾ إمجوع-ج

وهؿ اعمجتفدون مـ قمؾامء اإلؾمالم اًمذيـ شمبّحروا ذم قمؾقم اًمنمع، ومقؼدرون قمغم اؾمتـبوط 

 األطمؽوم اًمنمقمقي مـ أدًمتفو اًمتػصقؾقي.

اشمػوق مجقع اًمـوس أو اًمعقام أو اشمػوق همػم اعمتخصصلم ذم  اإلمجوعوًمقس اعمراد مـ 

  اًمعقدًمقم اًمنمقمقي.

 ؟اإلمجوعهؾ يؿؽـ اكعؼود  مضأل٘:

 اجلؿفقر قمغم اكعؼوده وإمؽوكف.

 اعمـعؼد قمغم طمرمي زواج اعمرأة اعمسؾؿي سمغػم اًمرضمؾ اعمسؾؿ. اإلمجوعمثؾ 
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 املصدر الزابع : الكٔاظ
 اًمتؼدير واًمتسقيي.ًمغي:  تعزٓفُ :

  ذم احلؽؿ.امو اصطالطمو: رّد اًمػرع إمم األصؾ سمعّؾي دمؿعف      

 اًمػؼقف يموؿمػ ًمألطمؽوم اًمنمقمقي ، وًمقس كوؿمًئو ًمألطمؽوم اًمنمقمقي .  فاٜدٗ :

 أرناٌ الكٔاظ: 
 .مثؾ اعمخدرات أ. اًمػرع: هق طمودصمي ذقمقي ضمديدة كبحٌ قمـ طمؽؿ هلو

 .مثؾ اخلؿر ب. األصؾ: هق طمودصمي ىمديؿي كعؾؿ  طمؽؿفو اًمنمقمل 

ؾمؽور قمؾي سملم اخلؿر مثؾ اإل ج. اًمعّؾي: هق اًمراسمط اًمذي جيؿع سمقـفام أو اًمؼوؾمؿ اعمشؽمك

 .واعمخدرات

. مثؾ طمرمي اإلمجوعاألصؾ: وهق احلؽؿ اًمنمقمل اًمذي ورد سمف اًمـص أو د. طمؽؿ   د. طمؽؿ 

 ذب اخلؿر.

وطمؽؿ اًمػرع ًمقس مـ أريمون اًمؼقوس  هل طمؽؿ اًمػرع )طمرمي اعمخدرات(واًمـتقجي  

 ومثؿرة اًمٌمء همػم اًمٌمء.

 األومم ، واألدكك، واعمسووي.أقضاو الكٔاظ :

أىمقى مـ وهل األذى عؾي ذم اًمػرع ًممثول اًمؼقوس األومم: طمرمي رضب اًمقاًمديـ، ومو -

 األصؾ وهق طمرمي ىمقل أف.

غم مو شمؾػ ذم اًمبفقؿي سمجومع و قمقوؾممثول اًمؼقوس األدكك: أرش اًمعبد اعمصوب سموًمرضب ىم -

 ـقي ذم يمؾ مـفام وهـو اًمعؾي ذم اًمػرع أضعػ مـ األصؾ.اًمثؿ
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 إطمراق مول اًمقتقؿ ىمقوؾمو قمغم طمرمي أيمؾف وضقوقمف.مثول اًمؼقوس اعمسووي: طمرمي  -

 وموًمعؾي ذم اًمػرع واألصؾ ؾمقاء وهل ضقوع مول اًمقتقؿ. -

 وًمؾؼقوس شمؼسقؿ آظمر: ويؽقن سموقمتبور اًمؼقة واًمتبودر إمم اًمذهـ:

هق مو يموكً اًمعؾي ومقف مـصقصي وًمؽـ ىمطع ومقف سمـػل شملصمػم اًمػورق سملم  الكٔاظ اجللٕ: .8

 األصؾ واًمػرع. 

  :ىمقًمف شمعوممحتريؿ اًمرضب ًمؾقاًمديـ ىمقوؾمو قمغم  مجال:         ومقشؿؾ اًمؼقوس

  اجلكم اًمؼقوس األومم واعمسووي.

هق مو مل يؼطع ومقف سمـػل شملصمػم اًمػورق سملم األصؾ واًمػرع إذا يموكً اًمعؾي  الكٔاظ اخلفٕ: .2

 ومقف مستـبطي مـ طمؽؿ األصؾ. 

اعمحدد سمجومع  ءسموحلجر أو اًمٌمء اعمثؼؾ ىمقوؾمو قمغم اًمؼتؾ سموًمسالح أو اًمٌم اًمؼتؾ مجال:

 اًمؼتؾ اًمعؿد ذم اًمؽؾ. 

 واًمؼقوس اخلػل ال يشؿؾ إال قمغم اًمؼقوس األدكك.

 حجٔ٘ الكٔاظ:

مجفقر اًمػؼفوء قمؾ أكف أصؾ مـ أصقل اًمتنميع ودًمقؾ يرضمع إًمقف ذم معرومي األطمؽوم 

 اًمنمقمقي اًمعؿؾقي ًمؼقًمف شمعومم:            :[.2]احلنم 
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 ﴾األدل٘ املختلف فَٔا﴿
 األدًمي مجع دًمقؾ وهق ًمغي: اهلودى واعمرؿمد.

 واصطالطًمو: مو يتقصؾ سمصحقح اًمـظر ومقف إمم اعمطؾقب.

 واًمؼقوس(. اإلمجوعواألدًمي متػؼ قمؾقفو هل )اًمؼرآن واًمسـي و

 ذم اقمتبورهو طمجي يستـبط مـفو األطمؽوم وهل:هـوك أدًمي حمؾ ظمالف سملم اًمػؼفوء و

 قمؿؾ اًمصحويب -   االؾمتحسون  -

 ؾمد اًمذرائع -   اعمصؾحي اعمرؾمؾي  -

 االؾمتصحوب -    اًمعرف -

 قمؿؾ أهؾ اعمديـي -   ذع مـ ىمبؾـو  -

 أّال: االصتخضاٌ
 قمد اًمٌمء طمسـو. لغ٘:

 شمرضمقح ىمقوس ىمقي ظمػل وشمرك ىمقوس ضعقػ ضمكم. اصطالحا:

 ـمفورة ؾممر ؾمبوع اًمطػم. مجالُ:

 طمجي قمـ احلـػقي واعموًمؽقي، وًمقس سمحجي قمـد اًمشوومعقي.  حجٔتُ:

رأى اًمديمتقر وهبي اًمزطمقكم أن االؾمتحسون ذم احلؼقؼي ال يعد مصدرا مستؼال، وإكام  فاٜدٗ:

 هق قمؿؾ راضمع ًمؾؼقوس أو اعمصؾحي وهمػمهو.

 ثاىٔا: املصلخ٘ املزصل٘
اًمقصػ اًمذي يالئؿ شمٍموموت اًمنمع ومؼوصده وًمؽـ مل يشفد ًمف  اصطالحا: اعمـػعي. لغ٘:

 دًمقؾ معلم مـ اًمنمع سموالقمتبور أو اإلًمغوء.
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 أىْاع املصلخ٘ املزصل٘:
اًمرضوريوت، وهل اًمتل شمتقىمػ قمؾقفو طمقوة اًمـوس اًمديـقي واًمدكقوويي، مثؾ: طمػظ اًمؽؾقوت  .8

 ًمنميعي.وهل مؼوصد ااًمعؼؾ(. –اعمول  –اًمعرض  –اًمـػس  –اخلؿس )اًمديـ 

ىمٍم اًمصالة اًمرسموقمقي احلوضمقوت، وهل اًمتل حيتوج اًمـوس إًمقفو ًمرومع احلرج قمـفؿ ومؼط، مثؾ:  .2

 ذم اًمسػر.

اًمتحسقـوت، وهل اعمصوًمح اًمتل يؼصد هبو األظمذ سمؿحوؾمـ اًمعودات ومؽورم األظمالق، مثؾ:  .3

 اًمطفورة ًمؾصالة.

 ًمقس سمحجي قمـد اًمشوومعقي.طمجي قمـد احلـػقي واعموًمؽقي واحلـوسمؾي، و حجٔ٘ املصاحل املزصل٘:

 ثالجا: العزف
مـ همػم  اًمبقع هق يمؾ مو اقمتوده اًمـوس مـ ىمقل أو ومعؾ ؿموع سمقـفؿ، مثؾ: سمقع اعمعوـموة ويؽقن

 شمعؼم قمـ اإلجيوب واًمؼبقل. صقغي ًمػظقي

 : اإلمجاعالفزم بني العزف ّ
، أمو اًمعرف ومفق اشمػوق اًمعقام واخلقاص قمغم أمر -أهؾ احلؾ واًمعؼد-اشمػوق اًمعؾامء  اإلمجوع

 ظموص.

 اًمعرف ًمقس دًمقال مستؼال، وإكام هق ذم اًمغوًمى قمؿؾ اعمصؾحي اعمرؾمؾي العنل بالعزف:

 رابعا: عزع مً قبليا
 هق األطمؽوم اًمتل ذقمفو اهلل ًمألمؿ اًمسوسمؼي.وذع اإلؾمالم كسخ مو ىمبؾف مـ اًمرؾموالت

ومفق مـ ذيعي  -وىمد ذيمر ذم اًمؼرآن أو ذم اًمسـي-واألطمؽوم، أمو مو ورد مـ اًمنمائع اًمسوسمؼي 

 اإلؾمالم، ومنمع مـ ىمبؾـو إذن هق قمؿؾ سمؿؼته اًمؼرآن أو اًمسـي.
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 خامضا: عنل الصخابٕ
 وموت مسؾام. -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-اًمصحويب هق مـ ًمؼل رؾمقل اهلل 

 حويب، وهق طمجي قمـد اجلؿفقر ظمالومو ًمؾشوومعقي.وقمؿؾ اًمصحويب هق آراء واضمتفود اًمص

 صادصا: صد الذراٜع
 هل اًمقؾمقؾي اًمتل يتقصؾ هبو إمم اًمٌمء. لغ٘:

 مـع يمؾ مو يتقصؾ سمف إمم اًمٌمء اعمؿـقع اعمشتؿؾ قمغم مػسدة أو مرضة. ّاصطالحا:

ؾ اًمقىمقع ومقف وأكً ال ػ سموب اعمـزل مـ اًمظالم طمقٌ حيتؿطمرمي طمػر اًمبئر ظمؾ مجالُ:

 شمدري، وهق أصؾ قمـد اعموًمؽقي واحلـوسمؾي.

 صابعا: االصتصخاب
 ـمؾى اعمصوطمبي. لغ٘:

هق احلؽؿ سمثبقت اًمٌمء أو كػقف ذم اًمزمـ احلورض أو اعمستؼبؾ سمـوء قمغم صمبقشمف أو  ّاصطالحا:

 قمدمف ذم اًمزمـ اعمويض ًمعدم ىمقوم اًمدًمقؾ قمغم شمغقػمه.

 يؼقم اًمدًمقؾ قمغم ووموشمف.احلؽؿ سمبؼوء طمقوة اًمشخص وشمصح شمٍموموشمف طمتك  مجالُ:

طمقٌ ال يثبً طمؽام ضمديدا قمـد اعمتلظمريـ مـ  ،وهق طمجي قمـد اجلؿفقر ظمالومو ًمؾحـػقي

 احلـػقي سمؾ يستؿر سمف احلؽؿ اًمثوسمً سمدًمقؾف اًمدال قمؾقف يموًمعدم األصكم أو اإلسموطمي األصؾقي.

 ثاميا: عنل أٍل املدٓي٘
وهؿ اًمتوسمعلم -أهؾ اعمديـي ، وهق قمبورة قمـ شمرضمقح قمؿؾ  وهق طمجي قمـد اإلموم موًمؽ

صغم اهلل –، ومام هؿ قمؾقف هق مو يمون قمؾقف اًمصحوسمي وهق مو يمون قمؾقف رؾمقل اهلل -ًمؾصحوسمي

 .-قمؾقف وؾمؾؿ
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 ﴾ألٜن٘ األربع٘ذاٍب ادراص٘ مْجشٗ مل ﴿

 . املذٍب احليفٕ.1
اًمػورد ، ا اًمؽقذم مقًمدً  ،اًمـعامن سمـ صموسمً سمـ زوـمل: اؾمؿف كسبي ًمإلموم أيب طمـقػي ، ـ 

  هـ ( .  854هـ ( وشمقرم ؾمـي )  84، وًمد ؾمـي )  أصاًل 

 . غم اًمػؼف طمتك صور إموم أهؾ اًمرأيسموًمؽقومي ، وأىمبؾ قم )احلرير( ؾخزًمـ كشل شموضمًرا 

ويمون طمسـ األظمالق ورقمو، صوطمى سمصػمة ىمقيي، ىمقي احلجي، قمبؼري اًمػفؿ 

: يمؾ اًمـوس ذم اًمػؼف قمقول قمغم واالؾمتـبوط، صوطمى ضمقاب مػخؿ، ىمول قمـف اًمشوومعل

 .أيب طمـقػي 

وهق قمـ ظموًمف  أظمذ اًمػؼف قمـ إسمراهقؿ سمـ يزيد اًمـخعل اًمؽقذم مـ أهؿ ؿمققظمف :ـ 

قمـ قمؿر سمـ  وهق قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد  قمؾؼؿي سمـ ىمقس اًمـخعل اًمؽقذم 

 ملسو هيلع هللا ىلص.قمـ رؾمقل اهلل  اخلطوب 

زيد سمـ قمكم زيـ اإلموم وضمعػر اًمصودق اإلموم اًمعؾؿ قمـ  ويمذًمؽ أظمذ أسمق طمـقػي 

 اًمعوسمديـ ريض اهلل قمـفؿ.

هـ(  883أسمق يقؾمػ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ سمـ طمبقى األكصوري )ت: مً أٍه تالمٔذِ:  -

 858هـ ( وزومر سمـ اهلزيؾ سمـ ىمقس اًمؽقذم )ت:  889وحمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين )ت: 

 هـ(.

واًمشوم واهلـد  وىمد كشل مذهى أيب طمـقػي ذم اًمؽقومي صمؿ ذم سمغداد وهق مـتنم سمؿٍم -

 واًمعراق وأومغوكستون واًمبؾؼون واًمؼقىموز واألًمبون واًمؽميمقي وشمريمستون واًمؼمازيؾ وهمػم 
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 .مـ اًمبالد ذًمؽ

 ـ أصْل مذٍبُ : 
                . اًمؼرآن اًمؽريؿ .8

ـَّي .2  اًمـبقيي                     اًمسُّ

                          .  اإلمجوع .3

 اًمؼقوس .  .4

 االؾمتحسون . .5

 اًمعرف . .6

 أىمقال اًمصحوسمي. .7

 :مً أٍه نتب املذٍب احليفٙ

 هـ(889.فموهر اًمروايي ًمإلموم حمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين )8

 هـ(483.اعمبسقط ًمؾرسظمز )2

 هـ(593.اهلدايي ذم ذح سمدايي اعمبتدي ًمؾؿرهمقـوين )3

 هـ(428.خمتٍم اًمؼدوري ًمؾؼدوري )4
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 . املذٍب املالهٕ .2
 .ر األصبحل: موًمؽ سمـ أكس سمـ أيب قمومإلموم موًمؽ، واؾمؿفًمـ كسبي 

 . اعمـقرةهـ ( ذم اعمديـي  879هـ ( وشمقرم ؾمـي )  93وًمد ذم اعمديـي ؾمـي ) 

در طمقوشمف صمؿ ادمف إمم ، طمػظ اًمؼرآن ذم صذم سمقً قمؾؿ سمدار اهلجرة ؽ كشل موًمـ 

  .مـذ صغره، وضموًمس اًمعؾامء طمػظ احلديٌ

 طمجي اهلل قمغم ظمؾؼف سمعد اًمتوسمعلم.  : موًمؽ ىمول قمـف اًمشوومعل 

 .اعمـقرة ذم اعمديـي وىموًمقا: ال يػتك وموًمؽ 

.  مقمم اسمـ قمؿر، واسمـ ؿمفوب اًمزهريقمبد اًمرمحـ سمـ هرمز وكوومع  :عْٔخُّمً ـ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.قمـ رؾمقل اهلل  -c-يروي قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر  وموًمؽ 

قمبد اًمعزيز اًمؼقز هـ( وأؿمفى سمـ  897قمبد اًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ )ت: ّمً تالمٔذِ: 

 هـ( 286هـ( وؾمحـقن )ت:  244)ت: 

  أصْل مذٍبُ :ـ 
                 اًمؼرآن اًمؽريؿ . .8

           اًمسـي اًمـبقيي . .2

             .اإلمجوع .3

              .اًمؼقوس  .4

         ىمقل اًمصحويب .  .5

   .قمؿؾ أهؾ اعمديـي .6
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 اعمصوًمح اعمرؾمؾي . .7

 .االؾمتصحوب .8

 ؾمدِّ اًمذرائع . .9

 اًمعرف.    .84

 االؾمتحسون. .88

يغؾى قمغم أهؾ صعقد مٍم واًمسقدان وإومريؼقي واًمؽقيً وىمطر  اىتغار مذٍبُ:

 وسمعض أهؾ احلجوز. واألكدًمس.واًمبحريـ واإلمورات 

 :مً أٍه نتب املذٍب املالهٙ

 هـ(524) رؿمد السمـ اعمؿّفدات اعمؼدموت .8

 هـ(386اًمرؾموًمي ًمؾؼػمواين ) .2

 هـ(8248ًمؾدردير )اًمنمح اًمصغػم قمغم أىمرب اعمسوًمؽ  .3

 هـ(8248اًمنمح اًمؽبػم ًمؾدردير ) .4

 هـ(879اعمدوكي عموًمؽ سمـ أكس) .5

 هـ(8486متـ اًمعشامويي ًمؾعشاموي) .6
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 . املذٍب الغافعٕ .3
قمبقد سمـ قمبد يزيد سمـ  سمـسمـ ؿموومع سمـ اًمعبوس سمـ قمثامن إلموم حمؿد سمـ إدريس ًمـ كسبي 

، وًمد ذم همزة ذم قمبد مـوفملسو هيلع هللا ىلص ، ومفق يؾتؼك مع اًمـبل اعمطؾى سمـ قمبد مـوف قمبد هوؿمؿ سمـ

  . هـ ( سمؿٍم 244هـ ( وشمقرم ؾمـي )  854ؾمـي )

، طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم صغره وطمػظ أطموديٌ شل اإلموم اًمشوومعل يتقاًم ومؼػًماـ ك

ويمون  ،ىمبقؾي هزيؾ قمنم ؾمـلم الزموم، وطمرص قمغم ومصوطمتف ذم اًمعرسمقي  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 طمسـ اًمصقت، حمبو ًمتالوة اًمؼرآن.

 ، أضموزه سموإلومتوء واًمتدريس وقمؿر اًمشوومعل اًمزكجل ظموًمدسمـ  مسؾؿ مً عْٔخُ:-

خ مدرؾمي أهؾ ؿمقtقمغم يد اإلموم موًمؽ مخس قمنمة ؾمـي وخترج اًمشوومعل 

ودرس ومؼف أهؾ اًمعراق، ومجؿع  سمؿحؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين احلديٌ، واشمصؾ يمذًمؽ 

 سملم هذيـ اعمـفجلم.

 أمحد سمـ طمـبؾ واًمزقمػران واًمؽراسمقز واعمزين واًمرسمقع. ّمً تالمٔذِ: -

 اًمذي اؿمتفر سموؾمؿ و) اًمؽتوب (  اعمسامة سمـ : يمتوسمفذم سمغداد  اإلموم اًمشوومعل ـ أًمػ

  . اًمػؼف أصقل اًمرؾموًمي ( اًمذي وضع سمف أؾموس قمؾؿ)

 :  أصْل مذٍب اإلماو الغافعٕ ـ 
      اًمؼرآن . .8

     اًمسـي اًمـبقيي .  .2

 .  اإلمجوع .3
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           .   طمقٌ ال خموًمػ ىمقل اًمصحويب .4

 اًمؼقوس .   .5

 االؾمتصحوب. .6

 االؾمتؼراء. .7

ومٍم واًمشوم وضمـقب ذق آؾمقو واًمػؾبلم  ،ذم احلجوز اكتنم اعمذهى اًمشوومعل - 

 يالكد واهلـد وأؾمؽماًمقو واًمقؿـ.ووشم

 :أٍه نتب املذٍب الغافعٙ مً

 هـ(244األم ًمإلموم اًمشوومعل ) .8

 هـ(264خمتٍم اعمزين ) .2

 هـ(478هنويي اعمطؾى ذم درايي اعمذهى ًمؾجقيـل ) .3

 هـ(545اًمقضمقز ًمؾغزازم ) .4

 هـ(545اًمقؾمقط ًمؾغزازم ) .5

 هـ(624اًمعزيز ًمؾراومعل ) .6

 هـ(676اًمروضي ًمؾـقوي ) .7

 هـ(676مـفوج اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم ًمؾـقوي) .8

 هـ( 926مـفٍ اًمطالب ًمزيمريو األكصوري ) .9
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 املذٍب احليبلٕ . .4

 هـ ( .  248هـ  ( واعمـتؼؾ ؾمـي )  864اعمقًمقد ؾمـي )  ـ يـسى ًمإلموم أمحد سمـ طمـبؾ

تفو سمام شمريمف أسمقه مـ قمغم شمرسمقتف مستعقـي ذم كػؼ -رمحفو اهلل–، ومؼومً أمف ـ كشل يتقاًم 

و ا حمبً و زاهدً ويمون ورقمً  ،وهذا اًمقتؿ ذم كشلشمف، ومسوقمد ذًمؽ اًمـسى اًمرومقع قمؼور سمغداد

 ًمؾسـي.

ـ شمتؾؿذ قمـ ؿمققخ احلديٌ ذم سمغداد ، صمؿ رطمؾ إمم اًمبٍمة واًمؽقومي واًمقؿـ واحلجوز ، 

 ذم سمغداد . ك سمف سمعد ذًمؽ وأظمذ قمـف ، صمؿ اًمتؼ  واًمتؼك سموإلموم اًمشوومعل

 ؾمػقون اًمثقري وأسمق يقؾمػ وأسمق داود اًمطقوًمز. مً عْٔخُ: -

 طمـبؾ سمـ أمحد سمـ صوًمح واسمـف اًمبغدادي ؾمامقمقؾإ سمـ اهلل قمبد سمـ حمؿد تالمٔذِ:ّمً  -

 ويمذًمؽ اسمـف قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ وأسمق سمؽر اعمروزي.

 ـ أصْل مذٍبُ : 
 . ومتووى وأىمقال اًمصحوسمي4                  اًمؼرآن اًمؽريؿ .  .8

 . اًمؼقل سموعمرؾمؾ 5                    اًمسـي اًمـبقيي . .2

 . اًمؼقوس 6                            . اإلمجوع .3

 .ذم اًمشوم واًمعراق ومٍم واإلموراتواكتنم مذهبف ذم اًمسعقديي وًمف أشمبوع  -

 :مً أٍه نتب املذٍب احليبلٙ -

 هـ(624.يمتوب اعمغـل السمـ ىمدامي )ت8

 هـ(624.اًمعؿدة ذم اًمػؼف السمـ ىمدامي )ت 2
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 : أصباب االختالف بني املذاٍب 

 شمعورض األدًمي .  .8

 اجلفؾ سموًمدًمقؾ .  .2

 االظمتالف ذم صحي كؼؾ احلديٌ سمعد سمؾقهمف إمم يمؾ جمتفد . .3

 االظمتالف ذم كقع اًمدًمقؾ .  .4

 االظمتالف ذم ىموقمدة مـ األصقل يـبـل قمؾقفو االظمتالف ذم اًمػروع .  .5

 االظمتالف ذم اًمؼراءات ذم اًمؼرآن . .6

 االظمتالف ذم اًمروايي ذم اًمؼرآن .  .7

 ب مع اشمػوق اًمؼراء ذم اًمروايي . اظمتالف وضمف اإلقمرا .8

  و سملم معـقلم .يمقن اًمؾػظ مشؽميمً  .9

 االظمتالف ذم محؾ اًمؾػظ قمغم اًمعؿقم أو قمغم اخلصقص . .84

 قمغم اعمجوز . وًمؾػظ قمغم احلؼقؼي أاالظمتالف ذم محؾ ا .88

 ال . وأاالظمتالف ذم اًمؽالم مضؿر  .82

 ال . وأاالظمتالف هؾ احلؽؿ مـسقخ  .83

 قمغم اًمـدب .  وأاالظمتالف ذم محؾ األمر قمغم اًمقضمقب  .84

 قمغم اًمؽراهي .  وأاالظمتالف ذم محؾ اًمتحؿقؾ قمغم احلرمي  .85

 االؾمتحبوب .  وأاًمـدب  وأهؾ حيؿؾ قمغم اًمقضمقب ملسو هيلع هللا ىلص االظمتالف ذم ومعؾ اًمـبل  .86
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 الدّر اخلامط: 
 ﴾ٍـ 656التغزٓع يف ميتصف الكزٌ الزابع إىل صكْط بغداد ﴿

وشمقمم أصحوب اعمذهبقي  ،وشمدويـ يمؾ مذهى عمذهبف ،اعمذاهى األرسمعي تاكتنمومقف 

 ،ويمذًمؽ فمفرت اًمؽثػم مـ اعمامًمؽ واالكؼسوموت ذم سمؾدان اعمسؾؿلم ،مـوصى اًمؼضوء

اًمتل أصمرت ذم اًمـشوط  ويمذًمؽ فمفرت فمروف ؾمقئي أدت إمم االضطراسموت اًمؼقيي

 ًمتعصى ًمؾرأي.سمؾ فمفر ا ،اًمعؾامء سموًمتلظمر وقمدم اإلسمداع ًوملصوسم ،اًمعؾؿل

 مسات ٍذا العصز: 
) اًمبحٌ ذم قمؾي احلؽؿ واًمدًمقؾ وأصقل اًمػؼف واعمـوفمرات  مشمعؾقؾ األطمؽو .8

 واحلقارات وىمقاقمد اًمػؼف(.

بقون اعمعتؿد ذم اعمذهى مـ همػم سماًمؽمضمقح سملم اآلراء اعمختؾػي ذم اعمذهى ) .2

 اعمعتؿد(.

قمغم همػمه مـ االكتصور ًمؾؿذاهى )سمحقٌ ىموم يمؾ مذهى سمـٍمة إمومف وشمرضمقحف  .3

 اعمذاهى(.

 وسموجلؿؾي مل يظفر ذم هذا اًمعٍم جمتفد مطؾؼ.
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 الدّر الضادظ:
 ﴾عصز اجلنْد ّالتكلٔد بعد األٜن٘ اجملتَدًٓ  التغزٓع يف﴿ 

ويبدأ مـ مـتصػ اًمؼرن اًمسوسمع وطمتك أواظمر اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنماهلجري سمعد ضعػ 

ممو أدى إمم قمدم فمفقر  ،اًمداظمؾقياًمعؾامء ًمظروف ىموؾمقي كتقجي احلروب واالضطراسموت 

ويمون مـ اًمطبقعل أن يسقد قمٍماًمتؼؾقد ًمؾؿذاهى اعمدوكي اعمعروومي اًمتل  ،اعمجتفد اعمطؾؼ

 شمؼبؾفو اعمسؾؿقن سمؽؾ صمؼي.

 ّأصباب التكلٔد ٍٕ :
 شمدويـ اعمذاهى ظموصي األرسمعي. .8

 .اًمؽبور اعمجتفديـ إمم اعمـسقسمي اًمؽتى هذه وىمبقل واًمتداول اًمؼراءة اًمـوس قمغم ومسفؾ

 اًمتعصى اعمذهبل. .2

 سمآراء إمومفؿ واًمعؿؾ قمغم كنمه وشمداوًمف.طمقٌ متسؽ قمؾامء يمؾ مذهى 

 واليي اًمؼضوء..3

 طمقٌ يمون اخلؾػوء ال يؼؾدون مـصى اًمؼضوء إال عمـ اكتسى إمم مذهى يميدوكف.

 همؾؼ سموب االضمتفود..4

ؾمبؼفؿ مـ  مـطمقٌ ىمؾ اعمجتفد اعمطؾؼ واكتنم اًمعؾامء واًمػؼفوء اًمذيـ اؿمتغؾقا سمؽتى 

 همػم دمديد.

مل  ـمومؾقس ًمف اًمتؼؾقد. أمو اًمعومل أو مـ يمون قموعمو ىمودرا قمغم االؾمتـبوط  حهه التكلٔد: 

ه ٔئفَس   ﴿ود ومقجى قمؾقف اًمتؼؾقد. ىمول شمعومم:فيؼدر قمغم االضمت
َ
ك  ا َل لُٓوا  أ  َل  ُكنتُم   إِن   رِ ذلِّ
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اعمذاهى األرسمعي طمقٌ أطمد . ومـ يؼؾد ومعؾقف شمؼؾقد [43اًمـحؾ :]﴾  نَ تَعلَُمو  

 .ووصمقق األمي هبؿ اًمتدويـ عمذاهبفؿ واًمتدًمقؾ قمغم يمؾ مسوئؾفؿ

طمقٌ يعرف ىمقل إمومف مـ همػم اًمدًمقؾ، ومنذا قمرف  ،ًمى اًمعؾؿواًمتؼؾقد سمدايي ـم فاٜدٗ:

إمومف يمون جمتفد ومتقى، ومنذا اؾمتـبط نذا وىمػ قمغم أصقل ن شموسمعو، ومواًمدًمقؾ يم

 األطمؽوم ًمألمقر اعمستحدصمي قمغم ىمقاقمد إمومفؿ يمون جمتفد مذهى.

ال يـبغل ًمؾؿجتفد أن يؼؾد اعمجتفد إال ذم اًمػتقى وًمقس ًمف شمؼؾقده ذم مضأل٘: 

 األومعول.

 ال جيقز ًمؾؿجتفد أن يؼؾد همػمه. مضأل٘:

همؾى اًمتؼؾقد ذم اًمعؾامء ورضقا ذم هذا اًمعٍم سموعمذاهى اعمتداوًمي سمقـفؿ ، طمقٌ ايمتػك  

، تػريـع قمؾقفـو أو اًمتخـريٍ واًمؽمضمـقحاًمعؾامء سمقضع اعمختٍمـات أو ذح اعمتـقن أو اًم

ؿي اًمغوًمبي طمتك دمؿد اًمػؼف وأىمػؾ سموب االضمتفود ، وال يعـل هذا ظمؾـّق  اًمتؼؾقدوصور  اًمسِّ

 .   جتفديـاعماًمعٍم مـ 

وموئدة: اكتنم ذم هذا اًمعٍم اعمتقن وهل قمبورة قمـ اظمتصور يمتى اًمسوسمؼلم سملًمػوظ ىمؾقؾي 

 مثؾ مـفوج اًمطوًمبلم وخمتٍم ظمؾقؾ وخمتٍم اًمؼدوري وهمػم ذًمؽ.

 يمام اكتنمت يمتى اًمػتقى وهل قمبورة قمـ ؾممال صمؿ اجلقاب مع ذيمر األدًمي.

ؿل واًمتطبقؼك. مثـؾ ومتـقى وهل متثؾ ضموكًبو هوًمو مـ ضمقاكى اًمػؼف وهل اجلوكى اًمعؾ

 اًمرمكم واسمـ طمجر واًمشقخ قمؾقش.
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 ﴾ر التكينيظَْ ﴿
صقوهمي األطمؽوم اًمػؼفقي ذم صقرة مقاد ىموكقكقي مؾزمي ومبقسمي  املزاد بالتكيني : 

 سمحسى اعمقضققموت اًمتل شمـتظؿفو .

ـ هذا اًمعؿؾ حيتوج إمم جلـي مـ اًمعؾامء شمؼقم سمؿراضمعي األطمؽوم ذم اعمذاهى اًمػؼفقي 

اآلراء اًمراضمحي ذم ىمقاقمد  قوهمياعمختؾػي ومـوىمشي أدًمتفو ، واخلروج سموًمرأي اًمراضمح ، وص

 ىموكقكقي .

ـ سمدأت شمؼـلم اًمػؼف اإلؾمالمل مـذ أواظمر اًمدوًمي اًمعثامكقي ، وأصدرت ) جمؾي األطمؽوم 

هـ  ـ  8286ضوء ) قموم اًمعدًمقي ( وهق شمؼـلم ًمؾػؼف احلـػل ذم اعمعومالت اعمدكقي واًمؼ

 مودة ( .  8858هـ ( ، سمؾغ جمؿقع مقادهو )  8293

مودة (  857هـ  ( اًمذي ؿمؿؾ )  8336ـ صمؿ شماله سمعد ذًمؽ ىموكقن طمؽؿ اًمعوئؾي ) قموم 

ذم أطمؽوم اًمزواج واًمطالق ومؼط طمسى اًمراضمح ذم اعمذهى احلـػل مع االىمتبوس ىمؾقال 

 ن األطمقال اًمشخصقي ( .مـ اعمذاهى األظمرى . وهذا مو يعرف ) سمؼوكق

 ـ ثه جاٛ اثياٌ ممً اٍتنْا بالتكيني يف الفكُ : ـ
وضع سمـػسف صمالصمي يمتى ؾمؾؽ هبو مـفٍ هـ  ( اًمذي  8346د ىمدري سموؿمو ) ت حمؿ .8

اًمتؼـلم وهل يمتوب : األطمؽوم اًمنمقمقي ذم األطمقال اًمشخصقي ، ومرؿمد احلػمان ذم 

معرومي أطمقال اإلكسون ذم اعمعومالت اًمنمقمقي قمغم مذهى اإلموم أيب طمـقػي اًمـعامن ، 

 ىموكقن اًمعدل واالكصوف ًمؾؼضوء قمغم مشؽالت األوىموف . ويمتوب 
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بد اًمرزاق اًمسـفقري واضع اًمؼوكقن اعمدين اعمٍمي وهمػمه ذم األؾمتوذ اًمديمتقر قم .2

 اًمبالد اًمعرسمقي . 

ـ صمؿ شمتوسمعً اًمدول اإلؾمالمقي ذم وضع اًمؼقاكلم اًمػؼفقي وأيمثرهو إن مل شمؽـ يمؾفو ذم 

 ومؼف األطمقال اًمشخصقي .

 ﴾اجملامع الفكَٔ٘ عصز  ﴿
سمبحٌ اعمسوئؾ ممؾمسوت قمؾؿقي ذقمقي شمضؿ جمؿققمي مـ اًمبؾدان اإلؾمالمقي وشمعـل 

 فو إمم رؤؾموء اجلومعوت اعمشفقرة .رؾمؾشم، و اًمػؼفقي اعمعوسة

 م (. 8968اًمتوسمع ًمألزهر، أكشل ؾمـي ) : جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل ومـ أهؿ هذه اعمجومع

اكتنمت يمؾقي اًمنميعي اإلؾمالمقي ذم معظؿ أكحوء اًمعومل ومـفو يمؾقي اًمنميعي تيبُٔ: 

ذهبقي ًمؾؿذاهى األرسمعي، ويمذًمؽ مجقع صػقومفو اًمػؼف سموألزهر اًمنميػ شمؼقم ذم محويي اعم

 صؾ اخلرجيلم ًمتؾبقي طموضمي اًمعٍم.قاعمؼورن وأصقًمف ي

 :دّر اجمللط األعلٙ للغلٌّ اإلصالمٔ٘
 سمدأ » مقؾمققمي اًمػؼف اإلؾمالمل»هلذا اعمجؾس ظمدموت قمظقؿي ومؼد ىموم ذم مٍم سمعؿؾ 

ومقفو مـ أيمثر مـ أرسمعلم قموًمووهل دراؾمي مؼوركي ًمثامكقي مذاهى إؾمالمقي يمام ىمومً  ؿاًمعؾ

 دوًمي اًمؽقيً سمؿقؾمققمي ومؼفقي قمغم اعمذاهى اإلؾمالمقي.

دار قمؼم اًمعصقر يمام ىمومً دار اإلومتوء اعمٍميي سمعؿؾ مقؾمققمي يمبػمة شمشؿؾ أهؿ ومتووى اًم

 اعموضقي مـذ كشلهتو طمتك اآلن.
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 هـ لولة السبت.0440الثاين عرش من شهر ربوع األول وكان الفراغ منه 

 وصىل اهلل عىل سودىا حممد و عىل آله وصحبه وسلم.
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